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Vi
bygger
bedre
liv
INGENIØRER
UDEN GRÆNSER

Palæstina

Togo

Vand & hygiejne

Indien

Byggeri & miljø

Vi skaber udvikling
Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk
humanitær organisation af frivillige og engagerede
medlemmer med tekniske kompetencer.

Vi hjælper mennesker
Vi samarbejder med lokale og internationale
hjælpeorganisationer om at hjælpe nødstedte
i fattige lande.

Vi bygger fundament
Vi skaffer basale overlevelsesmuligheder, og vi hjælper
med at bygge en bedre fremtid for mennesker, der er
ramt af katastrofer og fattigdom.
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Haiti
Indien

Katastrofeforebyggelse, Viden & udvikling

Vi er engagerede
Vores styrker er vores tekniske faglighed og viden. Dem
bruger vi i katastrofeområder og udviklingsprojekter
over det meste af kloden.

Du finder os
blandt andet i
Bolivia, Gambia, Ghana, Indien, Kenya, Pakistan,
Palæstina, Sierra Leone, Togo og Tanzania.
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Pakistan

KATASTROFEINDSATS

Vi skaffer husly og viden
Først jævnede et jordskælv landsbyer med jorden og
gjorde tusinder hjemløse i det nordlige Pakistan i 2005.
Da oversvømmelserne satte ind i regionen i 2010, forsvandt
livsgrundlaget for beboerne i de allerede sårbare landsbyer.
Vi hjalp med at bygge en basislejr med vand og sanitet
for Røde Kors efter jordskælvet, og i 2010 arbejdede
vi med at skaffe tag over hovedet til de overlevende efter
oversvømmelserne. Vi etablerede husly i specialkonstruerede huse af halm og ler i det kolde og barske
bjergområde.
Vi tog udgangspunkt i enkel teknologi og naturmaterialer. I samarbejde med de lokale håndværkere
opførte vi solide halmhuse til beboelse.
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Pakistan

genopbygning

Senere blev en række midlertidige huse af halm
forbedret med sanitet, vand og forstærkede vægge.
Efter den første nødhjælp var givet, hjalp vi med
at undervise i hygiejne og basal førstehjælp i de ramte
landsbyer. Den viden kan begrænse skaderne i kommende katastrofesituationer. Genplantning af træer
er også en del af projektet. Omkring 3000 nye planter
beskytter nu mod jordskred.

“Jeg kan huske, at det med ét gik
op for mig, at jeg havde noget at
byde på. At jeg kunne noget, der nu
kunne redde andre menneskers liv.”
Caroline Meyer-White, projektleder af
halmhusbyggeriet, 2010
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Kenya

Kenya

FØDEVARESIKKERHED

Vi redder majsen
Fugt og kornbiller ødelægger op til en tredjedel af
majshøsten i nogle områder af Kenya. Dårlig opbevaring
tilintetgør både majs, der skal spises, og såsæd til
næste høst.
Det betyder, at mennesker sulter på landet. Og i det
lange løb går vigtige afrikanske majssorter tabt.
Lav temperatur og lav fugtighed kan bevare majsens
spireevne i op til fem år. Vi udvikler og tester mikrosiloer
til brug i landsbyerne og nye metoder til at sikre en
genbank for majs.
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Sierra Leone

rent drikkevand

Vi sikrer rent vand
Klart, rent drikkevand og vand til at vaske sig i er en
forudsætning for sundhed og trivsel. I det centrale Sierra
Leone manglede en række landsbyer for krigsinvalider
og deres familier brønde og adgang til rent vand.
Vi har gravet nye fælles brønde i samarbejde med
landsbyernes ledelse. Samtidig har vi undervist i hygiejne,
brug af sanitet og i, hvordan man vedligeholder forsyningen
af rent vand.

IUG er en del af Engineers
without Borders - International
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Hjælp os
med at bygge bedre liv
giv penge, viden eller tid
Som medlem af IUG kan du hjælpe med at give
fattige i nødstedte lande et bedre liv.
Støt os ved at blive medlem. Som medlem kan du få ny
viden og udbygge dit netværk gennem frivilligt arbejde.
Vi er en del af et frivilligt internationalt
netværk af fagfolk, som arbejder for en verden
med bedre muligheder for flere mennesker.
LÆS MERE PÅ IUG.DK

Tak til dem der allerede hjælper os:
Arkil A/S, Asta og Jul. P. Justesens Fond, Atkins Danmark, CISUs projektpulje,
Civilingeniør H C Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond, Civilingeniør Louis Dreyer
Myhrwolds Fond, COWIFonden, Den Faberske Fond, Det Arnstedtske Familiefond, Fabrikant
Mads Clausens Fond, FLSmidth, Fonden af 24. december 2008,
Frants Richters Fond, Frantz Hoffmanns Mindelegat, Garmin, Jubilæumsfonden af
12.08.1973, Lauritzen Fonden, Marie og M.B. Richters Fond, Novo Nordisk Fonden,
Poul Due Jensens Fond (Grundfos), Rambøll Fonden, Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond,
Tips og Lotto, Torben og Alice Frimodts Fond, Velux Fonden.
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